(Deze tekst moet worden gesproken op 21 december 2017 om 17:00 CET, op het moment
dat de meditatie over de EVP begint)

VERBOND VAN DE MENSEN MET DE LEVENDE AARDE
Het is nu 17.00 uur en precies op dit moment zijn mensen van alle volken en landen in
contact met elkaar om het Eerste Verbond van de Mensen met de Levende Aarde (weer) uit
te spreken.
Evenals wij vormen zij op deze Heilige Planeet een Cirkel om tot uiting te brengen dat zij zich
Herinneren. Wij herinneren ons dat wij Kinderen zijn van een Moeder, Aarde, en dat daarom
niemand meer of minder dan iemand anders is. We staan hier bijeen, niet alleen om onze
dank uit te spreken, maar ook om Hoop uit te stralen. Vandaag gaan we een levenslang
verbond aan met de levende Aarde en een eeuwig verbond met alle Leven, hier en overal.
Dit is de eerste keer dat een verbond in het leven wordt geroepen dat op dezelfde tijd door
mensen over heel de Wereld wordt aangegaan, uit naam van de Wereld.
Vandaag zijn we Vele Stemmen, Een Hart en Een Geest. We getuigen dat het Leven zijn
aardse oorsprong niet vergeet. Laat onze stemmen zoet door de lucht klinken met onze
Belofte als we de woorden van dit verbond hardop uitspreken. Laat onze hartslag synchroon
slaan met de hartslag van Moeder Aarde en laat onze Geesten het Licht van de Heilige Wet
uitstralen.
We bidden dat Vader Lucht en Moeder Aarde ons vergeven en ons helpen de schade te
herstellen die we hebben aangericht bij hen, en daardoor, bij al wat Leeft.
Grote Geest van Alles Wat Is, hoor onze Gebeden en wees getuige van ons Convenant.
We danken en zegenen onze Voorvaderen en Oermoeders en de Volkeren op wiens landen
we samenkomen.
We staan samen met opgeheven hoofden en bevestigen dat ook wij een Levenskracht zijn en
we accepteren onze directe verbondenheid met Al Dat Is.
Met dit doel bedanken we de Gevleugelde Wezens voor de lessen en geschenken die jullie
ons geven. Om jullie te eren betuigen we onze verbondenheid met de Levende Lucht. We
willen de atmosfeer beschermen voor al wat de Natuurlijke Wetten niet volgt. Wij hier
verenigd kunnen niet langer oorloven dat de Lucht wordt vervuild, dat zure regen wordt
gecreëerd, dat de ozonlaag wordt beschadigd. We kunnen niet staan achter hen die
destructieve technologieën gebruiken en geen respect hebben voor de bewoners van de
Lucht. Op dit moment roepen we de Krachten van Leven en Eenheid aan: zegen onze Lucht
met de helende krachten die we bezitten.
Laat het proces van genezing beginnen.
We danken de Zwemmers voor de lessen en gaven die jullie ons schenken. Om jullie te eren
betuigen we onze verbondenheid met de Levende Wateren. We zullen de bronnen, meren,
rivieren, zeëen en oceanen beschermen tegen alles wat de natuurlijke wetten niet volgt. Wij,
de Volkeren, staan niet langer in lijn met hen die de Wateren vervuilen,
onderwaterprocedures uitvoeren en op wat voor wijze dan ook het Waterleven beschadigen
en geen respect tonen voor de bewoners van het Water. Op dit moment roepen we de

Krachten van Leven en Eenheid aan: zegen onze Wateren met de helende krachten die we
bezitten.
Laat het proces van genezing beginnen.
We danken de Viervoeters voor de lessen en gaven die jullie ons schenken. Om jullie te eren
betuigen we onze verbondenheid met de Levende Aarde. We zullen alle Leven beschermen
door het beschermen van de grond, mineralen, bossen, medicinale kruiden, vegetatie en
waterwegen, tegen alles wat niet overeenkomt met de Natuurlijke Wetten. Wij, de Mensen,
kunnen het niet langer eens zijn met hen die de Aarde vervuilen, de grondstoffen plunderen
en de schatten roven, haar willen bezitten of willen bedwingen en geen respect tonen voor
haar bewoners. We herinneren ons dat “wegwerpen” een woord is dat niet bestaat in de
Heilige Wet. Op dit moment roepen we de Krachten van Leven en Eenheid aan: zegen onze
Aarde met de helende krachten die we bezitten.
Laat het proces van genezing beginnen.
We eren de Tweebenigen, die zich nu met ons verenigen. We zijn allemaal Verzorgers en
Hoeders van deze Aarde en van alle Leven wat van haar afhankelijk is. We zijn een van de
vele triomfen van het grote werk van deze Aarde en we helpen de toekomst voor te
bereiden zoals de geschiedenis dat heeft voorspeld. We beloven plechtig de gaven van deze
Levende Aarde te respecteren gedurende de tijd dat we de Weg van Het leven bewandelen.
En we beloven geen schade toe te brengen gedurende ons brilliante, maar korte leven.
Tijdens elke zonsondergang en tijdens de schemering van elke nieuwe dag zullen we ons
herinneren dat.
En dus, vanaf deze dag, staan we niet langer achter hen die de besluiten maken en wetten
bekrachtigen zonder rekening te houden met de kinderen van de volgende 7 generaties.
Gezegende Aarde, je hebt onze gebeden gehoord en bent getuige van het Convenant van de
Eeuwigheid.
Grote Moeder, weet dat we je liefhebben en we vragen je deze Liefde te accepteren die we
opgeroepen hebben en die nu tot je komt.
En tot slot kijken we rond in onze Kringen en we realiseren ons dat ook wij worden
liefgehad.
Ieder van ons, een op dit moment, voelt de liefde voor anderen en ervaart de hoop voor de
toekomst.
Grote Geest van Alles wat Leeft, dit is ons lied – dit is ons verbond, ons convenant.

